
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.202 l.MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Kamiennogórski 7 425,00

Razem 7 425,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Kłodzki 7 425,00

Razem 7 425,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

- up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WinDŹlAŁU 
Rnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021.MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Oleśnicki 7 425,00

Razem 7 425,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

z  up. w o j ^ ^ d y ^ o u < 6 | lą s k ie g o

Celina M drzeW fó ie d z ia k  
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu ®



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021.MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Oławski 21 780,00

Razem 21 780,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Świdnicki 14 850,00

Razem 14 850,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

2 up. WOJEWODY DORNOWSKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Wrocławski 59 400,00

Razem 59 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 . Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z  up WOJEVVOD, DOU*3SusK|E(30

Celirii
d y r e k t o r '

Finansów i Bu'

edziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Ząbkowicki 7 425,00

Razem 7 425,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. y^OJBWODYpOj^O^LĄSKIEGO

Celina W arzcM M ziedziak  
DYREKTOR W D Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.202 l.M J

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 Powiat Zgorzelecki 22 275,00

Razem 22 275,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 MNPP Jelenia Góra 7 425,00

Razem 7 425,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WO,{ ^ | | ^ ^ O p L A S K I E G O

Celina Marzenc\Dziedziak 
® d y r e k t o r  w y d z ia łu  ®

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 MNPP Legnica 51 975,00

Razem 51 975,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Z up. WOJ EW' A $ k ie g o

Celina M arzena Uflteftziak 
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Finansów i Budżeth



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2021 .MJ

Wrocław, dnia 17 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 ( nr wewnętrzny -  MF018) z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85395 2110 MNPP Wrocław 584 100,00

Razem 584 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,

Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, 

Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - 

azylowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF018.

Zup. WJEJTODYDOLNOŚLĄSKIEGO 
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